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MSautoriza abertura de
33 leitos deUTI no estado
As novas vagas para pacientes graves de Covid-19 serão instaladas em unidades
de saúde do Recife, Ariripina e Petrolina, com um customensal de R$ 1,5milhão

P
ernambuco está entre os
13 estados autorizados pelo
Ministério da Saúde (MS) a

abrir 664 Unidades de Terapia In-
tensiva (UTIs) para o tratamento
de pacientes graves de Covid-19.
Destas, 650 leitos sãoparaadultos
e 14 de pediatria. A autorização,
divulgada ontem, é que 33 UTIs
sejam instaladas em três muni-
cípios pernambucanos.

Das unidades destinadas a
Pernambuco, 15 serão abertas
no Hospital Otávio de Freitas,
no Recife. O Hospital e Mater-
nidade Santa Maria, em Arari-
pina, contará com 10 novos lei-
tos, enquanto o Neurocardio,
em Petrolina, terá oito. O or-
çamento para o funcionamen-

to mensal das UTIs no estado é
de R$ 1,534 milhão.

Na portaria que autoriza dos
serviços, o ministro Marcelo
Queiroga diz ter sido considera-
dos “as solicitações dos gestores
estaduais e municipais de Saú-
de, encaminhadas por meio do
Sistema de Apoio à Implementa-
ção de Políticas de Saúde (Saips),
analisadas e aprovadas tecnica-
mente pela Coordenação-Geral
de Atenção Hospitalar e Domi-
ciliar (CGAHD)”. Em Pernambu-
co, as três unidades hospitala-
res beneficiadas pertencem à
rede estadual de Saúde.

Além de Pernambuco, foram
contemplados os estados do Cea-
rá, Espírito Santo, Goiás, Mara-

nhão, Minas Gerais, Paraíba, Pa-
raná, Rio de Janeiro, Rondônia,
Rio Grande do Sul, Santa Catari-
na e São Paulo. Estes dois terão
os maiores números de novos
leitos, sendo 152 em São Paulo
e 132 em Santa Catarina. A Pa-
raíba abrirá 82 leitos.

A autorização, de caráter ex-
cepcional e temporário, leva o
MS a repassar R$ 31,872 milhões
por mês para a manutenção dos
novos leitos. De acordo com o
ministério, as secretarias esta-
duais e municipais têm autono-
mia para disponibilizar e finan-
ciar os leitos, mas cabe ao mi-
nistério disponibilizar recursos
adicionais e auxílio técnico pa-
ra o enfrentamento da Covid-19.
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HÁ 175ANOS
O DP não circulou no DOMINGO, 24 DE MAIO DE 1846.
Lia-se no dia 25:
Vendas - Vendem-se 35 escravos de ambos os sexos, de
8 a 25 annos, com algumas habilidades, chegados proxi-
mamentedoAracaty, por preçocommodos; na ruadaCruz,
armazem, n.51, a tratar com José Francisco da Silva.

HÁ75ANOS
SEXTA-FEIRA, 24 DE MAIO DE 1946
Pavoroso incêndio na fábrica da Torre -Ontem, à noi-
te, precisamente às 21,20, na parte posterior de um dos
blocos do edifício onde estão instalados a Fabrica de Te-
cidos da Torre e o Cotonifício Batista da Silva S/A., à rua
José Bonifácio n.944, arrabalde da Torre, verificou-se
uma grande explosão em um dos motores, originando-
-se rápido e violento incêndio. (...) Eram 3 horas da ma-
nhã de hoje e ainda lavrava o fogo, continuando os ser-
viços de extinção das chamas.
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HÁ25ANOS
SEXTA-FEIRA, 24 DE MAIO DE 1996
Forró emuitas críticasmarcam sessão especial na As-
sembleia -Osdeputados estaduais deixarama formalida-
de e os ternos de lado e se renderam ao forró, ontem, du-
rante sessão especial da Assembleia Legislativa em que
tomou posse a Associação Pernambucana de Forró. Além
da homenagemaos cinquenta anos do baião– ritmo imor-
talizado por Luiz Gonzaga – o que seria apenas uma reu-
nião comemorativa acabou se transformando numa en-
xurrada de críticas à Prefeitura do Recife e ao Governo.

No Recife, o governo
estadual vai abrir 15
vagas no Hospital
Otávio de Freitas


